
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 في:“ نسف األوكار”غزوة 

 م.2102-01-3 -مدينة حلب 

 هـ7311ذوالقعدة  71التاريخ: 

 م 3-01-2102

 احلمد هلل رب العاملٌن والصالة والسالم على حممد وآلو وصحبو أمجعٌن، وبعد:

 ، واشتملت ىذه الغزوة املباركة على عدة ضربات متزامة مستهدفة املربع األمين التابع للعدو النصًني:“نسف األوكار”لقد مّن اهلل على اجملاىدين يف جبهة الّنصرة يف حلب اإلباء بتنفيذ غزوة 

 األهداف:

عبرببات البعبسبابريبة وأبتبهاجبد أمبامبو سبيبارات لبمبىن نادي الضباط يف ساحة سعد اهلل جلابري: يعترب من أىم وأكرب مراكز جتمع جليش العدو الّنصًني وشبببيبحبتبو، ويضبم البابضبًن مبن الضببباط وا -1
 عسارية وسيارات الدوشاا.

وقد أصبببا البنبيبام يسبتبقبدمبو كبمبقبر قبيبادة  ،الفندق السياحي يف ساحة سعد اهلل جلابري : يقع الفندق السياحي مقابل ساحة سعد اهلل اجلابري وعلى بعد أمتار من " مبىن نادي الضباط" -2 
يها رشاشات دوشاا وكبل البقبرق املب ديبة إلبيبو عل للعمليات العسارية داخل مدينة حلب وذلك ملهقعو االسرتاأيجي ولتحصينو، حيث أن ىذا الفندق يقع داخل املربع األمين وحماط بعربات مضتب

 مققهعة حبهاجز أرابية وحهاجز عسارية،كما أنو حماط حبراسة مشددة بعدد كبًن من جنهد العدو من ضباط وعنصر خمابرات.

و ىبي أبقبل عبلبى   –دوشبابا   –اله رشباشبات ثبقبيبلبة عالقصر البلدي : وىه برج مرأفع جداً يتاهن من ثالثٌن طابق ويعترب أعلى برج يف املدينة، يتمركز عليو الاضًن من القناصة ويتمركز يف أ -3
 املناطق احملررة، وقد حهلو النيام إىل ثانة عسارية.

 25مرت عن ساحة سعد اهلل اجلابري وفندق أمًن مببىن مبن حبها   555فندق أمًن: يعترب منققة أمنية بامتياز ومنققة اشتباكات وجبهة مفتهحة على مدخل باب أنقاكية وال أبعد أكضر من  -4
 طابق يستقدمو النيام كمقر مبيت لعناصره ويتمركز عليو العديد من القناصة. 

 “:نسف األوكار”مجريات غزوة 

 ركاماً ودماراً على رؤوس أعداء اهلل، وأصاب ىدفو بنجاح. -بفضل اهلل  -صباحاً وقام بنسفة وأحالو  5:45أقدم األخ االستهادي البقل: أبه محزة الّشامي باجتاه نادي الضباط يف متام الساعة: 

 

 

 

 
 نسف مبنى الضباط نسف مبنى الضباط



 بعده بدقيقتٌن االستشهادي البقل: أبه سليمان الشامي بنسف الفندق السياحي، وأصاب ىدفو بنسبة كبًنة وهلل احلمد،  قاممجموعة القتحام متنكرة بالزي  العسكري 

 

 

 

 

ببه دجبانبة الشبامبي وببدأت أ -أببه حبفبل الشبامبي  -وبعد االنفجار الضاين دخلت جممهعة االقتحام االستشهادية متنارة بزي عساري م لفة من ثالثة أبقال: أبه أنس الشامي 
 معركة أخرى مستهدفة من جنا من أعداء اهلل ومن فّر من االنفجار األول واستمر االشتباك ملا بعد االنفجار الضالث، 

 

 

 

 

 صباحاً مت  نسف مبىن القصر البلدي بسيارة مففقة مت ركنها أمام الباب الرئيسي،  5:55وبعدىا يف متام الساعة: 

 

 

 

 

 مت نسف فندق األمًن بسيارة مفققة مت ركنها مقابل الفندق، ومت أفجًنىا أثناء أفقد عناصر العدو للسيارات املركهنة أمام الفندق. 15:35ويف متام الساعة: 

 وقد القت ىذه العمليات فرحاً شديداً من املسلمٌن وخاصة عملية نسف القصر البلدي، حيث بدأ الناس بالتابًن، وهلل احلمد واملّنة.

 

 جبهة النصرة ألهل الشام من مجاهدي الشام  

 في ساحات الجهاد   

 القسم اإلعالمي  

 ال تنسونا من صالح دعائكم 

 نسف الفندق السٌاحً

 ذخٌرة أحد األخوة المقتحمٌن

 الواجهة تتطاٌر جراء العصف نسف القصر البلدي

 مجموعة االقتحام 


